
 
Persbericht: 

100 Vlaamse misdienaars ontmoeten op 31 juli paus Franciscus tijdens 
internationale bedevaart 

 
Van 30 juli tot 3 augustus 2018 vindt de driejaarlijkse misdienaarsbedevaart plaats in Rome.  
 
IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, vertrekt met 100 Vlaamse misdienaars op 26 juli 2018. Zij 
trekken eerst naar Assisi voor een voorprogramma vol ontmoeting, ontspanning, gebed en 
uitwisseling onder het officiële thema: “Zoek de vrede en jaag haar na!” (Ps 34:15b).  
Vervolgens sluiten ze aan bij meer dan 60.000 misdienaars uit 18 landen voor het officiële 
programma. De Vlaamse misdienaars ontmoeten dan jongeren uit onder andere Duitsland, 
Kroatië, Frankrijk, Portugal, Rusland, Zwitserland, Groot-Brittannië, de VS,…  
 
Ontmoeting met paus Franciscus  
Op 31 juli 2018 neemt de Vlaamse groep deel aan het internationale programma met audiëntie bij 
paus Franciscus.  
 
Onvergetelijke ervaring 
De Romebedevaart is een onvergetelijke ervaring voor de deelnemers. Misdienaars die 
deelnamen aan de ontmoeting in 2015 en nu opnieuw meegaan, getuigen: 
“Een reis met enorme vriendschap, geloof en mooie momenten. Kortom mijn hoogtepunt als 
misdienaar.” (Ruben Roete, 18 jaar)  
“Met zoveel internationale misdienaars samen op het Sint-Pietersplein ‘Jesus Christ, you are my life’ 
zingen én daarbij nog eens de aanwezigheid van de paus. Dat moment laat ik nooit meer los.” 
(Anneleen De Beule, 20 jaar)  
 
De interdiocesane misdienaarswerkgroep ondersteunt samen met IJD, Jongerenpastoraal 
Vlaanderen, lokale misdienaarsgroepen. IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete 
leven en het christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen. Dit 
doet de organisatie door het ondersteunen van 160 lokale jeugdgroepen (waaronder 
misdienaarsgroepen), door in te zetten op vorming en door het organiseren van initiatieven en 
meerdaagse binnenlandse en buitenlandse activiteiten, zoals de Romebedevaart.   
 
Voor de pers: 
Misdienaars die meereizen willen de pers graag te woord staan om meer informatie te geven over 
de bedevaart en de reden waarom ze hieraan deelnemen.  
Contact: Annelien Boone, 0495 85 20 96.  
 
Accreditatie in Rome: wie het gebeuren in Rome wil verslaan dient zich uiterlijk op vrijdag 20 
juli, middaguur, te accrediteren.  
 
IPID – Brussel, dinsdag 17 juli 2018 


